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Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2020. augusztus 5-i határozatai 
 

 

 

86/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kesjár Mátyás elnök 

 

87/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv 

hitelesítésével megbízza Gajdács György elnökhelyettest. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gajdács György elnökhelyettes 

 

88/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendi pontjait a 

következők szerint fogadja el: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról 

             Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

       2.  2020. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása 

              Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

 3.  Őszi programok előkészítése 

      Előadó: Kesjár Mátyás elnök 

                   4.  Bejelentések 

• Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

• Mobil garázs vásárlása 

• Szabadi Café 

Zárt ülés: 

                 1. Döntés a "Za Slovákov v Čabasabady" díjakról 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

89/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök beszámolóját az előző 

ülés óta végzett munkáról az alábbiak szerint elfogadja: 

• Elkészítésre és elküldésre került a júniusi ülés jegyzőkönyve, jegyzőkönyvi 

kivonatai 

• A 83/2020. (VI.30.) SZKT határozat alapján átutalásra került a Csabaszabadiért 

Egyesület részére a feladat elláshoz megítélt összeg  

• A 84/2020. (VI.30.) SZKT határozat alapján átutalásra került a Csabaszabadiért 

Polgárőr Egyesület részére a feladat elláshoz megítélt összeg  

• A 2019 évi feladatalapú támogatás elszámolásra került  

A szlovákiai Igló településen megrendezett ifjú tűzoltók versenyén részt vevő 

fiatalok – akik a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület szervezésében vettek részt 

a versenyen – mellett elláttam a tolmács feladatát 

• Hetente történnek a Szenior – nyugdíjas klub foglalkozásai 
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• A Szlovák Közösségi Házban hetente kézműves foglalkozás, és gasztronómiai 

bemutató történik 

• A www.zrnko-magocska.hu honlapunkra folyamatosan kerülnek fel a hírek. 

• Előkészítésre került a testületi ülés 

• Magyar Államkincstári ellenőrzés kezdődött az önkormányzatnál, a nyitó 

értekezletre július 28-án Újkígyóson került sor. Az ellenőrzés az Újkígyósi 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatokat, nemzetiségi 

önkormányzatokat és intézményeket érinti. 

• A szlovák közösségi ház folyamatosan tart rendezvényeket, itt kerülnek 

megtartásra a Szlovák – magyar szenior klub foglalkozásai, heti 

rendszerességgel, továbbá a Magyar Faluprogram keretében a települési 

önkormányzat rendezvényei. (főzőklub, diabetikus tanácsadás, kézműves 

szakkör), továbbá a közösségi ház adott otthont a mozgáskorlátozottak 

megbeszéléséhez, illetve az ifjútűzoltók szlovákiai versenyre való 

felkészítéséhez. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kesjár Mátyás elnök 

 

90/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. I. félévi költségvetési 

beszámolóját 1.869.007.-Ft bevétellel, és 1.043.469.-Ft kiadással - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

91/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Csabaszabadi Szlovák 

Közösségi Ház felújítási munkáinak ünnepi átadásának programját - előterjesztés szerint – 

elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

92/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az almanapi programját – 

előterjesztés szerint – elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

93/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistelepülésen a biztonságért 

rendezvény szlovák programjához 50.000.-Ft-ot biztosít. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 

http://www.zrnko-magocska.hu/
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94/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a testvér-települési programját a 

Csabaszabadiban megrendezendő őszi programok keretében kívánja megtartani. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

95/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által tartandó 

közmeghallgatást 2020. augusztus 27-én – csütörtökön 18 órától tartja a Szlovák Közösségi 

Házban. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

96/2020. (VIII.05.) SZKT határozat                        3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete az eszközök tárolására szolgáló 

könnyűszerkezetes garázs vásárlásához 250.000 Ft-ot biztosít a feladatalapú támogatás 

terhére. 

A képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Kesjár Mátyás elnök 

 

 

 


